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Introdução 
}  Os formulários possibilitam o envio de informação para o 

servidor web 
}  Um vez tendo as informações o servidor web executa um 

programa fornecendo estas informações para 
processamento 

}  Exemplos de usos para formulários: 
}  Inscrições e cadastros em sites 
}  Comentários sobre o conteúdo do site 
}  Envio de arquivos para o site 
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Exemplo do Uso de Formulários 
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}  O processamento das informações de um formulário é 
feito por um programa que fica localizado na máquina em 
que o servidor web é executado 

}  No desenvolvimento de um site na web as informações 
podem ser processadas em dois pontos: 
}  No lado do cliente: Através de linguagens de script como 

JavaScript 
}  No lado do servidor: Através de uma linguagem de 

programação tradicional 
}  C, Java, Perl, PHP, Delphi e etc 

}  Os programas localizados no lado do servidor que serão 
responsáveis pelo processamento da informação enviada 
pelo formulário 



Introdução 
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}  Exemplos de validações no lado cliente: 
}   Validação de CPF 
}  Verificar campos obrigatórios 
}  Calculo de taxas para compras 

}  Exemplos de processamentos do lado servidor: 
}  Inclusão de um cliente no banco de dados da empresa 
}  Verificação de validade do cartão com a operadora 
}  Simulação do valor de frete para uma compra 



Métodos de Envio das Informações  
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}  Existem dois métodos para enviar informações para um 
servidor web 

}  O método GET que envia estas informações através de uma 
URL 
}  Exemplo:   
http://www.ifrn.edu.br/procform.cgi?nome=Cleverton&idade=31&sexo=m 

}  Tem como limitação o tamanho da URL que pode conter no máximo 1024 
caracteres 

}  Como as informações são enviadas pela URL campos de senha são expostos 
}  Facilita a depuração do programa e do formulário 

}  O método POST que envia as informações internamente para 
o servidor 
}  Não limita a quantidade de informação enviada 
}  Dificulta a depuração do programa e do formulário 



Formulário 
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}  Em XHTML um formulário é criado através da tag 
<form>...</form> 

}  A URL em que as informações serão processadas deve 
ser informada através do atributo action 

}  O método de envio das informações é definido utilizando 
o atributo method 
}  Valores possíveis: get ou post 

}  Exemplo 
<form action=“http://www.ifrn.edu.br/procform.cgi” 
method=“get”> 

  ... 
</form> 



Elementos do Formulário 
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}  Uma vez definido o formulário é necessário definir os campos 
de informações existentes nele 

}  Os elementos do formulário devem ser colocados entre as 
tags <form>...</form> 

}  Todo elemento do formulário deve conter o atributo name 
}  As informações coletadas no formulário são enviadas para o 

servidor quando um botão é pressionado 
}  A tag <input type=“submit”/> insere um botão no formulário 
}  Exemplo: 
<form action=“procform.cgi” method=“get”> 
 ... 
 <input type=“submit” value=“Enviar!”/> 
</form> 



Elemento de Entrada de Texto 
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}  Este tipo de elemento é usado para coletar informações 
em formato texto 

}  Pode ser um texto curto (uma linha) ou texto longo 
(várias linhas) 

}  O texto curto é definido utilizando a tag <input 
type=“text”/> 
}  Este elemento é o padrão quando o atributo type não é 

definido 
}  O atributo value configura o valor inicial do elemento 
}  Exemplo: <input type=“text” name=“msg” value=“Olá!” /> 



Elemento de Entrada de Texto 
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}  O texto longo é um elemento para entrada de 
informações de texto compostas de várias linhas 

}  Este elemento é definido através da tag <textarea 
cols=“30” rows=“5”>...</textarea> 

}  Exemplo: 
<textarea cols="20" rows="5" name="txt”> 
Digite um texto... 
</textarea> 
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}  É importante na criação de um formulário utilizar 
descrições para o usuário da página saber que tipo de 
informação deve ser preenchida 

}  Existem duas formas de colocar estas descrições 
}  Textos tradicionais antes do elemento 
}  A tag <label for=“id”>...</label> 

}  Exemplo: 
<label for="m2">Mensagem(Label):</label> 
<input type="text" value="Msg2" name="m2" id="m2"/> 



Elementos de Opções 
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}  Um elemento de opções permite ao usuário selecionar uma ou mais 
opções pré-definidas 

}  Alguns tipos de opções são: 
}  Opção exclusiva que é definida pela tag <input type=“radio”/> 
}  Opções de alternativa que são definidas pela tag <input 

type=“checkbox”/> 
}  Em ambos os elementos uma opção é selecionada através do 

atributo checked e desmarcada pela ausência deste atributo 
}  Exemplo: 
<label for="tv">Televisão</label> 
<input type="checkbox" name="tv" id="tv”/> 
 
<label for="radio">Radio</label> 
<input type="checkbox" name="radio" id="radio" 
checked="on”/> 
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}  O elemento do tipo alternativa é definido pela tag <input 
type=“radio”/> 

}  O atributo name é usado para agrupar as opções que são 
excludentes 

}  Cada alternativa deve ter uma tag <input type=“radio”/> 
}  O atributo id é utilizado para configurar o valor que será 

enviado ao servidor caso a alternativa seja escolhida 
}  Exemplo: 
<label for="sF">Feminino</label> 
<input type="radio" name="sexo" id="sF" /> 
<label for="sM">Masculino</label> 
<input type="radio" name="sexo" id="sM" 
checked="on"/> 



Elementos de Opções 
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}  Um outro tipo de elemento de opções são as listas 
}  Com as listas é possível enumerar várias opções de forma 

mais compacta 
}  A tag <select>...</select> define uma lista de opções 
}  Cada item desta lista é definido pela tag <option>...</

option> 
}  Alguns atributos importantes: 

}  size:  define o tamanho da lista (quantos itens serão 
mostrados). Pertence a tag <select>...</select> 

}  selected: define qual item deve vir selecionado incialmente 



Exemplos de Listas 
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<select name="pess”> 
  <option>1</option> 

  <option selected=”on"> 2-3 
   </option> 

  <option>4 ou mais</option> 

</select> 
 

<select name="pess” size=“3> 
  <option>1</option> 

  <option selected=”on"> 2-3 

   </option> 
  <option>4 ou mais</option> 

</select> 
 



Elemento de Informação Escondida 
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}  Este tipo de elemento pode ser utilizada para guardar 
uma informação que não será vista pelo usuário da página 

}  A tag <input type=“hidden”/> define este tipo de 
elemento 
}  O atributo value deve ser configurado para o valor que será 

mantido 

}  Utilizado quando se quer passar informações entre as 
páginas ou caracterizar a página 

}  Exemplo: 
<input type=“hidden” name=“tipoForm” value=“Cadastro”/> 

<input type=“hidden” name=“tipoPessoa” value=“Física”/>  



Elemento Botão 
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}  Elemento utilizado para executar um comando no 
formulário ou página 

}  A tag <input type=“button”/> define um botão 
}  O atributo value define o texto do botão 

}  Existe um tipo especial de botão para limpar as 
informações do formulário (voltar os valores originais) 
}  <input type=“reset” value=“Limpar”/> 

}  Exemplos: 
<input value="Enviar!" type="submit"/> 

<input value="Limpar" type="reset"/> 



Exemplo de Formulário 
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